
Oprac. Zespół  

Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej i wiskiej1 

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej [materiał roboczy, z zachowaniem oryginalnej pisowni]2 

1658. Aprillis 11.           Viznen. castr. insert. N50/1258 fol. 73. 

Actum in castro Viznensi feria 

sexta post festa Solenia Paschae 

anno Domini 1658. 

Łomzensis 

 

Obtulit nobilis Casmirus Grabowski. 

Laudum conventus particularis Łomzensis. 

My dygnitarze, urzędnicy i wszytko rycerstwo ziemie łomzienskiej i powiatów 

kolińskiego, zambrowskiego, ostrołęckiego do niej należących na dzień dzisiejszy 

uniwersałem j.kr.m. naznaczony zgromadzeni, komuby o tem wiedzieć należało, do 

wiadomości donosiem, że przejrzawszy się w uniwersale naprzód j.kr.m.p.n.m. przed niedziel 

dwiema przysłanego, a potem przesłuchawszy instrukcyej j.kr.m. dziś nam przez posła kr.jm. 

przyniesionej i referowanej takie w rzeczach i punktach niżej mianowanych postanowienie 

uczyniliśmy. Ante omnia kr.jmp.n.m. za podiętę prace i fatygi, które przez ten wszystek 

niemal trzechletni czas zupełny z tak wielką nieprzyjaciół na nas i ojczyznę naszą 

skonfederowanych, z wielkiemi majestatu swego niebezpieczeństwy nie z miejszemi zdrowia 

odwagami i prawie i na cel i sztych nieprzyjacielski narażeniem dzwigając piersiami swemi 

ostatni upadek i na poły umarłą do góry wystawiając, ponosić raczył, Tak też oraz za wszytkie 

pańskie, a prawie ojcowskie o tejże ojczyzny do pierwszego jej stanu podniesiene i o dalszej 

obrany obmyśliwanie jako wierni poddani j.kr.m. uniżenie dziękujemy. Zatem przystąpiwszy 

per puncta do instrukcyej j.kr.m.n.m. co się tknie affectu ku ojczyźnie naszej kr.jm. duńskiego 

pari gratitudine słuszną być rozumiemy, że gratyfikować tanta erga remp. recte facta ale że 

ta gratitudo przez nas samych declarari nie może ale omnium ordinum mutuo consensu, 

przeto tantum negotium do sejmiku przedsejmowego, a zatem ad ordines regni do przyszłego 

sejmu odkładamy. A że pod taki czas niebezpieczeństwa na rzeczp. zachodzącego każdemu 

żyć i umierać gotowym być potrzeba, a przystojniejsza zawsze śmierć bywa w zgromadzeniu 
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2 Odpisy laudów i instrukcji sejmikowych. Rkps 8331 z lat 1574-1673   znajdujący się w Tekach Pawińskiego, 
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Materiał roboczy z zachowaniem oryginalnej pisowni. 



ludzi rycerskich, niżeli tułajaca, Przeto niżeśmy tej wszytkiej intencyej byli, że in casu gravis 

periculi do starszego ziemi naszej urzędnika zgromadzić się w osobach naszych mieliśmy, 

lecz uważywszy punkt instrukcyej króla jm. w tej materyi podamy miasto pospolitego 

ruszenia wyprawę łanową chętnie na to pozwalamy takim sposobem, iż z każdej parafiej 

obywatele obrawszy między sobą jednego albo dwóch deputatów, którzyby między niemi 

włoki porachowali i kombinowali i która wieś z którą wsią będzie się powinna łączyć i 

zjednoczywszy pachołka porządnego pieszego w barwie i rynsztunkiem według uniwersału 

króla jm. i z żołdem na półroka wyprawić i na czas w uniwersale naznaczony wystawić będą 

powinni. A gdzieby w której parochiej włók ubywało albo niedostawało z drugiej parochiej 

deputaci z deputatami znioższy się takimże sposobem jednoczyć i wyprawować będą, a że 

niektórzy ichm. deklarowali się swemi osobami na tę ekspedycyą miasto wyprawy jachać, 

tedy im to wolno będzie tak jednak, żeby półroka pod regimentem jmp. Wiktoryna 

Zaruskiego dziś obranego rotmistrza wysłużyli i ci pachołcy nasi po wyściu półroka w dalszy 

zaciąg służby rzeczyp. pociągani nie byli. Konflagrata jednak, et desertate od nieprzyjaciela 

od tej wyprawy wolne być mają. Retenta poborowe słusznie żeby do skarbu rzeczyp. weszły 

osobliwie te, które przez panów retentorów niedbałych i nieposłusznych nie z defektu ale ex 

sola temeritate poborcom iścić się niechcących zatrzymane zostały, w czem ichmp. sędziów 

naszych dziś obranych serio napominamy i pilnie zlecamy, ażeby na takowych dillegentissime 

animadwertowali. A że niemało było z dawny takich wiosek i miasteczek, które przez ogień, 

żołnierza, powietrze spustoszały, a pogotowiu teraz przez nieprzyjaciela do ostatniego 

zniszczenia przyszły, wielki też respekt mieć i nietylko ad controversias partium et 

probationes ale też ad scium suum referując się sądzić i decydować będą. Do tych tedy 

sędziów odprawowania obraliśmy z pojsrzodka siebie przy sądzie ziemskim i urzędzie 

grodzkim łomzienskim jmp. Romana podstolego wiskiego, jmp. Stefana Żembrzuskiego 

podstarościego ostrowskiego, jmp. Andrzeja Wierzbowskiego komornika ostrołęckiego, jmp. 

Jana Sierzputowskiego, jmp. Aleksandra Kosockiego, jmp. Mikołaja Długoborskiego, jmp. 

Wojciecha Wykowskiego, jmp. Macieja Łosiewskiego, z których żaden żadnego się rzeczyp. 

podatku nie dotykał, przed któremi wszyscy retentores ad instantiam każdego poborcy, 

którybykolwiek u którego retentora w sobie podatków rzeczyp. pretendował, stawić się i 

sprawiwszy się iudicatum sine quavis appellatione et eius prosequntione jako w trybunale 

koronnym pati powinien będzie. Tudzież egzakorowie Beresteccy successores jmp. stolnika a 

półtora pobora ostatniej raty proviant magister wojska cesarskiego exactionum suarum 

calculum powinni uczynić. Ichmp. duchownym zatem duchowny afekt, który rzeczyp. 

ojczyznie swej oświadczyć raczyli, dziękujemy i żeby jeszcze w dobrych uczynkach nie 



ustawali, upraszamy, gdyż daleko lepsza jest ojczyzny z leżących ratować skarbów, niżeli one 

puszczać in praedam nieprzyjacielowi, jakośmy już doświadczyli. Czopowe iż jest dawno 

uchwalone i novitatem ullam za sobą nie pociąga tylko cum żeby dóbr dziedzicznych, 

slacheckich równo z dobrami rzeczyp. i duchownemi szło i wybierane było, tak na nie według 

starego prawa i zwyczajów chętnie pozwalamy, ale eam novitatem jako prawu pospolitemu 

contrariam nie przyjmujemy i żeby w dobrach ziemskich currere miało beż spólnego na to 

consensu ordinum regni nie pozwalamy. Także akcyza w tym uniwersale j.kr.m. 

proponowana, lubo i ta novitate gaudet, co się [nieczylene] rzeczyp. królewskich i 

duchownych według uniwersałów króla jm. o niej wydanych, żeby ad bene placitum j.kr.m. 

brana i wydawana była. Spe uwolnienia się od inszych podatków non contradicamus. Teraz 

co się tknie miast, miasteczek i wiosek dobr dziedzicznych na to wybranie akcyzy ani 

żadnego podatku jej podobnego bez osobliwej na to stanów koronnych na sejmie deklaracyej 

powszechnej zgody privata nostra authoritate pozwolić nie możemy. A że intanta pluralitate 

nobilitalis tej ziemi, którzy podatki rzeczyp. pozostali, niepodobna in tam arcto tempore 

pozwów tak wiele pisać i wnosić. Tedy jmp. marszałek vigore laudi huius osobliwemi 

uniwersałami swemi po parochiach rozesłami wszytkich retentorów awizować będzie, 

obwieszczając im czas i miejsce sądów, żeby każdy [puste miejsce] stawać i sprawić się był 

powinien, którybykolwiek lub per temeritatem lubo per abiurationem podatek który rzeczyp. 

zatrzymał, których wszytkich i my per praesentes obwieszczamy i awizujemy. Cło z dawnych 

czasów niemałem rzeczyp. emotimentem bywało i teraz że być może, nie wątpiemy, przeto 

ażeby przez każdego handlem się bawiącego, od koni, wołów i inszych towarów za granicę 

idących nomine excepto pławne było, jako teraz pozwalamy taką na przyszły sejm przez posły 

nasze za zgodą wszytkich stanów pozwalamy. Które postanowienie nasze tak napisane 

zleciliśmy jmp. Władysławowi Iłowskiemu sekretarzowi j.kr.m. marszałkowi koła naszego 

podpisać i do akt którychkolwiek grodzkich pobliższych podać. 

 Działo się w kościele farnem na miejscu zjazdom naszym sejmowym zwyczajnem 

dnia 11 miesiąca kwietnia r.p. 1653 

Władysław Iłowski s.j.kr.m. marszałek. 


